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 2 (5) شرح املنظومة احلائية البن أبي داود

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (5ومة الحائية ألبي داود )شرح المنظ
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
أما  ،ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيننب ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:
 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 

ن عصوا  لهمممع ي صمممي ورو ال مممر  يصمممف   فك    وال تكفرن أهل الصالة وا 
 

 .النسخة الدمشقية متأخر، وقبله هذا البيت في
 إنملللللللللا ا يملللللللللان قلللللللللول ونيلللللللللة :وقللللللللل 

 وفعلللللللل  علللللللللى قللللللللول النبللللللللي مصللللللللر      ج
 

 :الدمشقيةهذا الذي يلي بيت الشفاعة، ثم الذي يليه في 
 بماعتلللللله ينمللللللي وفللللللي الللللللو ن يللللللرج       ويلللللللللنقا ملللللللللورا  بالمعاصلللللللللي وتلللللللللار 

 ج

ودع عنك آراء "ثم بعده:  "بدينهم اوال تكن من قوم تلهو "ثم  "وال تكن مرجيا  "ثم  "قد رأي الخوارجوال تعت"ويليه: 
في المبعة التي و عت يتفق مع ترتيب الشيخ محمد  -ترتيب األبيات-وختم بآخر األبيات، فالترتيب  "الرجال

تقديم وتأخير، وفيها أيضا  إدخال ما  ففيها -وهي قب  مبعة المنار-رشيد رضا في مبعته، وأما المبعة الدمشقية 
لكنها لم توجد  ،وأربعة أبيات ألحقت بها وليست منها ،ثالثة أبيات هي من نظم ابن البناء الشار  ،ليس منها فيها
  .في الدمشقية

ن  ،على ك  حال هي بلغت على أكثر تقدير أربعين بيتا ، فالم يد فيها سبعة، ونمشي على الترتيب الذي معنا وا 
  :إلى آخره، وأعقبه ...وأنه قول ونية وفع  ،ان كان ترتيب الدمشقية أوض  حينما قدم ا يمانك

 ج  ت اعته............................    ويمممممنرا  مممممورا  تالم اصمممممي وتمممممارة
رتيب ألنه مرتبط با يمان، يعني ترتيب الدمشقية أولى من ت "وال تعتقد رأي الخوارج" :إلى آخره، ثم بعد ذلك... 

 (62فالبيت رقم ) ،الشيخ رشيد والذي معكم، لكن مع ذلك نمشي على الترتيب الذي بأيديكم
ن عصوا  وال تكفرن أهل الصالة وا 

 

 ................................... 
 

 ال ياد  انتهت عنده.
 ؟ الب: في الدمشرية مع الزيادة

ألنه ما عنده ثمانية وعشرين  شينا على التقديم والتأخير؛رتيب ملكن ما هو بالترتيب باألرقام، الت ،مع ال ياد 
ال، بعد الثالثة الم يد ، فمثال  ستة وعشرين رقم ستة  ،بدل سبعة وعشرينال، أو تسعة وعشرين  ،بالدمشقية

وعشرين بحذف ال ياد  وهو تسعة وعشرين هنا، وهو في الحقيقة تسعة وعشرين في الدمشقية مع ال ياد ، فيكون 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

تسع  و رقمه تسعة وعشرين هنا، يكون رقمهرقمه اللي ه "وق  إنما ا يمان قول ونية" :اثنين وثالثينرقمها 
 وعشرين هناك مع ال ياد .

  الب:.......
ماشي معها، مع إدخال الثالثة األبيات التي مضت في  ،لكنها الخمسة والعشرين البيت اللي فاتت ،قمتما ر  

إنما ا يمان  :وق " :نعم ما هو عندك ستة وعشرين؟ مكانه "كفرن أه  الصال وال ت"الصحابة، هنا ستة وعشرين 
وال تكن من "ثم يليه:  "وال تكن مرجيا  " "وال تعتقد"اللي هو ثالثين عندكم، ويليه:  "وينقا مورا  " :ويليه "قول ونية

 بيت إلى آخره.... إلى آخره، ثم ختم ال"ودع عنك آراء الرجال وقولهم"ويليه:  "قوم تلهوا بدينهم
  الب:.......

أن يكون: ق  إيه حتى ترتيبه، كان ترتيبهم أنسب؛ ألنه في أمور مرتبة على ا يمان مع أنه األنسب منه أيضا  
ألن القدر المقدور ركن من أركان ا يمان، وهذا تعريف  "وبالقدر المقدور"قب   إنما ا يمان نعم وينقا مورا  

، و ياد  ونقصان ينبغي أن تكون قب ، والمسألة ما دامت األبيات موجود  وال ارتباط ينبغي أن يكون قب  ،ا يمان
وثيق بين هذه األبيات إال من حيث المعنى ا جمالي، لكن لو قدم بعضها على بعض ك  بيت يستق  بمعناه، 

ن كان المعنى العام يشم  الجميع.  ك  بيت يستق  بمعناه الخاا وا 
 ن عصواوال تكفرن أهل الصالة وا  

 

 ................................... 
 

الناس فيها مرفان ووسط، مرف فيه الخوارج  -وهي مسألة األحكام على الناس- المذاهب في هذه المسألة
والوسط أه  السنة، الخوارج غلو في الوعيد، ولذا يسمون الوعيدية، غلو  ،والمرف الثاني فيه المرجئة ،والمعت لة

ليس ))مما جاء بكفر فاع  بعض المعاصي أو بخروجه أو  ،وحملوها على ظاهرها ،النصوافي تقرير هذه 
فكفروا  ،حملوها على ظاهرها، ومردوا ذلك في ك  مرتكب لكبير ، وحكموا عليه بالكفر، حكموا عليه بالكفر ((منا

رد عليهم، بالمقاب  من  وفيها ما فيه ،وعمدتهم في هذا نصوا الوعيد، وفيها ما يخدم مذهبهم ،مرتكب الكبير 
وقمعوا النظر وغضوه عن نصوا  ،تشبث وتمسك بنصوا الوعد يعني الوعيدية نظروا إلى نصوا الوعيد

وألغوا نصوا الوعيد،  ،بينما مقابلهم من المرجئة نظروا إلى نصوا الوعد ،فهم ألغوا نصوا الوعد ،الوعد
وا للتوسط، الخوارج يكفرون مرتكب الكبير ، يكفرونه في وأه  السنة والجماعة أعملوا النصوا في المرفين، ووفق

الدنيا كفر مخرج عن الملة، وهو في اآلخر  محكوم عليه بالخلود في النار، وأما المعت لة فيشتركون معهم في 
ا وأما بالنسبة لحكمه في الدني ،-نسأل هللا السالمة والعافية-الخلود في النار مع الخوارج، خالد مخلد في النار 
لكن ال يصفونه بالكفر فهو بالمن لة بين من لتين، أه  السنة  ،يخرجونه من ا يمان، يسلبون عنه ا يمان بالكلية

نظروا إلى نصوا الوعيد، ونظروا أيضا  إلى نصوا الوعد، وعموما  النصوا الشرعية، األدلة الشرعية 
عالج أمراض المجتمعات بالنصوا، فإذا كان ة ي  عالج، عالج ألمراض وأدواء المجتمعات، فالعالم المعلم والداعي

ن كان بالعكس في -ج  وعال-في مجتمع متشدد أكثر عليهم من نصوا الوعد، ومن سعة رحمة هللا  ، وا 
مجتمع متساه  أكثر من إيراد نصوا الوعيد عليهم، وهذا كله مما يراد به إصال  الناس والشرع والنصوا 
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 حم  هذا على هذا، وال يكون هناك اضمراب.لمرفين في  جاءت لهذا، واألص  أن ينظر إلى ا
إال أن يأتي بناقض، ولو صلى أه  الصال  ال يكفرون، من صلى مسلم حكما ، اللهم  "وال تكفرن أهل الصالة"

بناقض، إذا أتى  لو صلى وماف بقبر ما ينفع، لكن إذا صلى عند أه  العلم مسلم حكما  ما لم يأت   يعني
 . ((من بدل دينه فاقتلوه))وفي كتب الفقه باب المرتد، و ،حجة عليه يكفر حينئذ  بناقض مع بلوغ ال

 المقصود أن األص  في المصلي أنه مسلم، وال يكفر بذنب ما لم يكن هذا الذنب مخرج عن الملة.
ن عصوا"  يعني بما دون ما يخرج عن الملة. "وا 

 ل مممر  يصمممف   فكلهمممع ي صمممي ورو ا  ...................................
 

ه   ؟ار من كفره هللا ورسولهف، فه  يمتد هذا النهي إلى عدم إك هذا النهي عن ا كفار إنما هو أله  الصال 
إن من  :يمتد هذا النهي إلى اليهود والنصارى الذين القرآن وكتب السنة مافحة بتكفيرهم؟ ال، حتى قال أه  العلم

 فالذي ال يكفر هو المصلي.شك في كفر اليهود والنصارى كفر إجماعا ، 
ن عصوا  وال تكفرن أهل الصالة وا 

 

 ................................... 
 

فال يكفر أحد من أه  القبلة بذنب ما لم يستحله، أما إذا استحله مما أجمع عليه فمث  هذا يكفر ولو صلى، لو 
فمن حرم الخب   المجمع على إباحتهوكذلك من حرم  يكفر، نا ولو صلىاستح  الخمر ولو صلى، استح  ال  

 ؟نعم ،مثال  يكفر عند أه  العلم
  الب:.......

 النواقض غير يا أخي، النواقض نقول: ال يكفر بذنب ما لم يستحله، بذنب، النواقض أمرها معروف.
ن عصوا فكلهع ي صي"  عليه-ومن المعصوم بعد محمد  وخير الخمائين التوابون(( ،))ك  بني آدم خماء "وا 

ومن يحال دونه ودونها فهذا شقي  ،لكن من يوفق للتوبة هذا هو السعيد ،ك  الناس يعصون  ؟-الصال  والسالم
 .-نسأل هللا السالمة والعافية-

 فكلهمممع ي صمممي ورو ال مممر  يصمممف     ...................................
 

وهو أعظم المخلوقات،  ،كلها والعرش معروف أنه سقف للمخلوقات ،صاحب العرش يصف  -ج  وعال-هللا 
ثباته   :منها ،عليه، وفي آيات سبع ذكر فيها االستواء مستو   -ج  وعال-وهللا  ،ثابت بنصوا الكتاب والسنةوا 

ْحَمن  َعَلى اْلَ ْرِ  اْسَتَوى{ خالفا  للمبتدعة الذين يؤولون العرش، ويؤولون الرحمن، ويؤولون  [( سور  مله5)] }الرَّ
من  -ج  وعال-شأنهم آخر، هؤالء مبتدعة، فعلى المسلم أن يثبت أن العرش يستوي عليه هللا  االستواء، هؤالء

، المخلوق إذا استوى على شيء -تعالى هللا وع -غير كيف، ومن غير احتياج إليه، يعني ما هو مث  المخلوق 
محتاج إليه، ومستند السقف ماذا يحص  للمستوي عليه؟ يسقط؛ ألنه على دابة على سقف على شيء ف ال هذا 

فهو يمسك السماوات واألرض أن ت وال، هو الممسك لهما أن ت وال، فكيف يحتاج  -ج  وعال-إليه، أما هللا 
 ويحتاج إلى ما فوقهما؟ ،إليهما

................................... 
 

 فكلهمممع ي صمممي ورو ال مممر  يصمممف    
 ج
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ْحَمِة َّللاَِّ ِإنَّ َّللاََّ َيْغِفر   }ق ْل َيا ِعَتاِديَ يغفر الذنوب جميعا   ويغفر ِسِهْع اَل َتْرَن  وا ِمن رَّ الَِّريَن َأْسَرف وا َعَلى َأنف 
}ِإنَّ َّللاهَ اَل َيْغِفر  َأن ي ْشَرَك ِتِه : -  وعالج-ومعلوم أن هذا بالتوبة، وفي قوله  [( سور  ال مر55)] الرُّن وَب َجِمي  ا{

وَن َرِلَك   هذا من غير التوبة. [( سور  النساء84)] ِلَمن َيَشاء{َوَيْغِفر  َما د 
................................... 
 وال ت ترمممممممممممد رأي ال ممممممممممموارج إنمممممممممممه

 

 فكلهمممع ي صمممي ورو ال مممر  يصمممف    
مممم  ردي ويفضمممم   مرممممان لمممممن يهمممموا  ي 

 

خراج الناس من دين ا سال ،مقال الخوارج، رأي الخوارج، عقيد  الخوارج في تكفير الناس م، هذه جريمة وا 
الحكم عليه بأنه كافر، إخراجه من ا سالم  عظيمة؛ ألن أحكام الشخا وهو مسلم تختلف اختالفا  جذريا  عن

خوان، وال يكفر ا كيف بتكفيره؟ األمر عظيم يا  ؟فكيف بإخراجه من دينه خمير، إذا كان لعن المؤمن كقتله أمر
 ة، وتقوم عليه الحجة.باألدل ،إال من ارتكب مكفر معلوم مقرر بالنصوا

 مران لمن يهوا ....................  ج  وال ت ترمممممممممممد رأي ال ممممممممممموارج إنمممممممممممه
 

مسألة هوى، ما هو مقال لمن يعتقده عامال  بنصوا المسألة مسألة هوى، وهذا هو شأن المبتدعة، فالمسألة 
 كلهم أه  أهواء.

والخالف في تكفيرهم معروف،  ،-السالمة والعافيةنسأل هللا -يرديه في مهاوي النار  "لمن يهوا  يردي ويفض   "
من أه  العلم من يقول: الدين ا سالم، فهم كفار على  ))يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية(( :يعني

هذا، ومنهم من يقول: الدين التدين، فهم فساق على هذا، والخالف بين أه  العلم فيهم معروف، وشيخ ا سالم 
 وال يعاملونهم معاملة الكفار. ،ور السلف أنهم ال يكفرونهمينق  عن جمه

وال  ال سيما إذا كان من الخوارج الذين ال يعرفون مجاملة ،ولو استتر ا نسان فال بد أن يبدو "يردي ويفض   "
يوجد من يدلس على الناس وجد من يتقي، ، في أول يوم ينفض ، يه، يفضحيعرفون تقية، وال يعرفون شيئ ا

 ."ويفض   " خوارج ال يمكن أن يختفوا ببدعتهملكن ال ،عليهم، ويختفي ببدعته ويلبس
 وال تكممممممممن مرجيمممممممما  ل وتمممممممما  بدينممممممممه

 جج

 ................................... 
 

وبالغ في هذا حتى خرج إلى جهة مغاير  لجهة  ،عكس الخارجي، الخارجي حم  أمره على الع يمة وعلى الشد 
الشيمان يتحسس الشخا يراوده على  ..،وج وا رجاء من أعظم ممامع الشيمان، فالغلوالمرجئة، وك  من الخر 

لكي تضمن لنفسك القدر الكافي  :ترك الصال  ما يرضى، يراوده على الكفر الصري  ما يرضى، لكن قد يقول له
بد أن تحتاط، هذا  د، ا نسان ما  ال يتقرب بالنواف   ياد  على الفرائض لكي يضمن بقاء الفرائض؛ ألنك ال 

حداث أمر ليس  هيقول له:  د على ما شرع هللا لكي تضمن ما شرعه هللا لك، لكن ال ياد  ابتداع في الدين، وا 
فإذا لم يستمع أن يجره إلى الوراء دفعه إلى األمام، وكالهما مذموم،  ،-عليه الصال  والسالم-عليه أمر النبي 
الهما خمر عظيم على دين ا نسان، فالخوارج كفرهم جمع من أه  وال مذهب ا رجاء، وك ،ال مذهب الخوارج

العلم، والمرجئة متفاوتون، فمنهم المرجئة الذين يقتصرون من ا يمان على المعرفة فقط، وال يل م نمق، وال يل م 
إن إيمان  وهؤالء الغال  الجهمية وهؤالء الذين يقولون: ،عم ، وال يل م شيء، مجرد ما يعرف مؤمن كام  ا يمان
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أفسق الناس مث  إيمان جبري ، ال يحتاج إلى نمق، وال يحتاج إلى عم ، يكفي المعرفة، وعلى مذهبهم إبليس 
من يرى أن المعاصي  -وهم أخف-مؤمن، وفرعون مؤمن، وألفوا وكتبوا في إيمان فرعون، هؤالء الغال ، منهم 

ى ا يمان، فقد يكون المسلم كام  ا يمان وهو لكن العم  ليس من مسم ،وعليها ذنوب ،وهي محرمة ،لها أثر
 -عليه الصال  والسالم-ما يعم  أي عم ، وكام  ا يمان، وقد يفع  المحرمات وهو كام  ا يمان، والنبي 

))ال ي ني ال اني حين ي ني وهو مؤمن، وال يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وال يشرب الخمر  حين يقول: 
يمانه مث  إيمان جبري ، هؤالء مرجئةو  يشربها وهو مؤمن(( غال ، وي عمون  ،هؤالء يقولون: ال، كام  ا يمان، وا 
 أنه كام  ا يمان.

فقال له المرجئ: هذا ج ائي  ،فسبه وشتمه -شارب خمر-ومن المرائف ما ذكره أه  العلم أن مرجيا  مر بشارب 
ث  هذا ضالل ال شك أن م !ولو شربت الخمر كام  ا يمان !أحكم لك بأن إيمانك مث  إيمان جبري  وتشتمني

للدين، يعني لماذا يعم  ا نسان؟ لماذا يصلي؟ لماذا يصوم؟ لماذا ي كي؟ لماذا يكف  مبين، مث  هذا تضييع
 شره عن الناس؟ لماذا يتعام  مع نفسه مع أهله مع جيرانه وهو كام  ا يمان بدون هذا كله؟ ولذلك قال الناظم:

 وتمممممممما  بدينممممممممهوال تكممممممممن مرجيمممممممما  ل 
 جج

 ................................... 
 

م ، والعم  ركن ، ا يمان ما وقر في القلب وصدقه العنه مؤمن وال يعم  شيئ ا: إهذا يضحك على نفسه إذا قال
 .-تعالى رحمه هللا-وجنسه شرط صحة على ما قرر شيخ ا سالم  ،وشرط من أركان ا يمان

 ينمممممممممهمرجيممممممممما  ل وتممممممممما  بد وال تمممممممممك  
 ج

 أال إنممممممما المرجممممممي تالممممممدين يمممممممزح   
 

ها ل وليس بجاد، كيف ي عم أنه متمسك بالدين وهو ال يصلي، متمسك بالدين وهو ال  ،ما هو بجاد، ليس بجاد
يصوم وال ي كي، متمسك بالدين ويرتكب المحرمات، وجاء في ترجمة بعض من ت عم فيهم الوالية في مبقات 

 -رضي هللا عنه-ال يصلي، ما سجد هلل سجد ، وال صام وال يوم، وكان  -رضي هللا عنه-قال: وكان  ،الصوفية
رضي -جاء واحد معلق بالقلم يقول: إذا كان هذا  -رضي هللا عنه-يفع  ويفع  من المنكرات والفواحش، وكان 

 .-رضي هللا عنه-ما بقي أحد، إذا كان مث  هذا  !فلعنة هللا على من؟ -هللا عنه
 مرجيممممممممما  ل وتممممممممما  بدينمممممممممهوال تمممممممممك 

 وقممممممل إنممممممما اييمممممممان قممممممون ونيممممممة
  ج

 أال إنممممممما المرجممممممي تالممممممدين يمممممممزح   
 وف مممممل علمممممى قمممممون النبمممممي مصمممممرح  

 

هذا تعريف ا يمان عند أه  السنة، وهذه حقيقته الشرعية ا يمان قول وعم ، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، 
 وعم  باألركان.

وفع  الجوار ، فال بد من  الفع  فع  القلب واللسانوالنية محلها القلب، و  فالقول يشم  قول اللسان وقول القلب،
 االعتقاد بالقلب، وال بد من القول والنمق باللسان، وال بد من العم  باألركان.
: هذا أخبث قول، قول -رحمه هللا-سئ  ا مام أحمد عمن يقول: قالوا: إن فالنا  يقول: ا يمان قول وعم ، قال 

 بهذا الكالم؟ نعم؟ -رحمه هللا-أخبث قول، ماذا يريد ا مام أحمد  وعم ، هذا
  الب:.......
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 كيف؟
  الب:.......

االعتقاد ال بد منه، لكن هو سئ  عن شخا عرف با رجاء، ومن باب المدارا  قال: إن ا يمان قول وعم ، 
على الناس، هذا الذي دعا  فيه التلبيسو  ،و عم أن العم  عم  القلب، ال عم  الجوار ، فهذا فيه اعتقاد المرجئة

 وأنه من غال  المرجئة. ،ا مام أحمد وهو يعرف هذا الرج 
عندهم  ى الكرامية، وعلى هذا فالمنافقون من يرى أن ا يمان قول فقط، وهذا ينسب إل -من الموائف-منهم 

  .من غير اعتقاد، فال بد من القول واالعتقاد والعمفقط  مؤمنون إذا كان قوال  
 إنمممممما اييممممممان قمممممون ونيمممممة :وقمممممل

 

 وف مممممل علمممممى قمممممون النبمممممي مصمممممرح   
 

وجاء عن الصحابة التصري  بأن العم  ال بد منه، وهو منصوا  ((ا يمان قول عم )) :جاء حديث ضعيف
اِلَحاِت{عليه في آيات كثير  جدا    [( سور  البقر 48)] }َوالَِّريَن آَمن وْا َوَعِمل وْا الصَّ

 ......................ت اعته ينمي     م اصمممممي وتمممممارةويمممممنرا  مممممورا  تال
 ج

 ولعله خمأ ممبعي. ،بالتاء "وينقا تورا  " في مبعة الشيخ رشيد رضا: "وفي الوزن يرج   " "ينمو" :في الدمشقية
وينقا بالمعصية، وال ياد  ثبتت باآليات  ،ا يمان عند أه  السنة والجماعة ي يد وينقا، ي يد بالماعة

ْع ِإيَمان ا{ الصريحة َرا ت ِلَيْت َعَلْيِهْع آَيات ه  زَاَدْته  ْع زَاَدْته  َهِرِ  ِإيَمان ا{ [( سور  األنفال8)] }َواِ   [( سور  التوبة488)] }َأيُّك 
ى{ ثمان آيات في القرآن كلها مصرحة بال ياد ، ولم يرد التصري  في القرآن  [( سور  محمد41)] }زَاَده ْع ه د 

مع أنه جاء في حديث نقصان يقول: ما قب  ال ياد  يقب  النقصان،  -رحمه هللا-ا مام مالك بالنقصان، لكن 
باألعمال  ،و يادته با يمان ،على أن الدين ينقافدل  ن((يد))ما رأيت من ناقصات عق  و  :دين المرأ 
 ؟ يادته بما يقوي هذا ا يمان من كثر  الذكر وتالو  القرآن، نعم ،الصالحة
 .... الب:...

 إيه؟
  الب:.......

 كيف؟
  الب:.......

إذا عاد رجع إليه، يعني ليس بمؤمن كام  ا يمان، وجاء في بعض األخبار أن ا يمان يظله ويرتفع فوقه، ف
 من نصوا الوعيد المنفر  عن هذه المعاصي الكبار. المقصود أن هذه

 .......ت اعته يمني...............  ج  ويمممممنرا  مممممورا  تالم اصمممممي وتمممممارة
 ج

 .النمو هو ال ياد  ،يعني ي يد "ينمو" :والرواية األخرى 
فإذا باشر األسباب التي تقوي ا يمان وت يد في ا يمان رج  هذا  ،يعني إيمان خفيف "وفي الوزن يرج   "

 لكماله. ، وو ن إيمان عمر بغيره فرج ا يمان، وو ن إيمان أبي بكر بإيمان غيره فرج 
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 جمممممممان وقمممممممولهعودع عنمممممممك آراء الر 
 
 

 ................................... 
 

وجاء ذمه كثيرا  على ألسنة السلف؛ ألنهم  ،ذم الرأيآراء الرجال في المسائ  الشرعية التي فيها النصوا ي  
إلى الرأي، فقالوا  أعيتهم النصوا أن يحفظوها، فلجئواحتى قال بعض األئمة: إنهم  ،عارضوا به النصوا

ال على النا؟ على النا بال شك، وآراء  ،عج وا عن حفظ النصوا بآرائهم لما ال فالمعول على الرأي وا  وا 
ومع األسف بعض مالب -الرجال ال شك أنها نابعة عن تعظيمهم، واالقتداء بهم، وأنها تحول بين المرء المسلم 

ا سبال حرام، يقول هذا حرام، صنيعك  :يعني آراء الرجال أحيانا  يقال ل يد من الناس ،وبين قبول الحق -العلم
يقول لك: المذهب كراهيته، أقول لك: قال  ))ما أسف  من الكعبين ففي النار((: -عليه الصال  والسالم-النبي 

لما  ؛وهو مستند إلى رأي أبي بكر وعمر المخالف -مارضي هللا عنه-ابن عباس  ؟!رسول هللا وتقول: المذهب
قال: قال أبو بكر وعمر، يعارض رأي الرسول برأي  ،كذا -ى هللا عليه وسلمصل-قال رسول هللا  :قال ابن عباس

ومع ذلك يقول ابن عباس: يوشك أن تن ل عليكم حجار  من السماء  ؟أبي بكر وعمر، ومن مث  أبي بكر وعمر
ة من أن أقول: قال رسول هللا، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، ه  يقاب  هذا بهذا؟ لو األمة كلها مع أنها معصوم

 فالعبر  بما ثبت عنه. -عليه الصال  والسالم-على ضاللة جاءت بما يخالف ما ثبت عن النبي تجمع 
 ودع عنمممممممك آراء الرجمممممممان وقمممممممولهع

 
 

 ................................... 
 

 يقول: -رحمه هللا-ابن القيم 
نهللللللللللللا  وهللا مللللللللللللا خللللللللللللوفي الللللللللللللذنوب وا 
 لكلللللللن خلللللللوفي أن ي يلللللللغ القللللللللب علللللللن

    ء الرجللللللللللال وخرصللللللللللهاورضللللللللللا  بللللللللللآرا

 لعلللللللللللللللى سللللللللللللللبي  العفللللللللللللللو والغفللللللللللللللران   
 تحكلللللللللللللليم هللللللللللللللذا الللللللللللللللوحي والقللللللللللللللرآن  
 ال كلللللللللللللللللللان ذاك بمنلللللللللللللللللللة اللللللللللللللللللللرحمن  

 

 ؟وكثير من المقلد  أتباع األئمة تجدهم يقعون في مث  هذا، نعم
  الب:.......

كتب، هذا ب  تماول األمر إلى أن أحرق بعض ال ،وما تقوله من هجمة على األئمة وعلى كتب األئمة ،بال شك
م  بآراء الرجال المجرد  دون أدلة، جاءت رد  الفع  بأن تمر  آراء الرجال وأقوال ، والعرد فع  للتقليد الجامد
علينا بالكتاب والسنة فقط، ويوجه الشباب إلى التفقه من الكتاب والسنة،  ،ما لها داعي ،الرجال وكتب الرجال

لكن من يوجه له مث  هذا الكالم هذا تضييع له، هذا تضييع بة وهي األص ، وهذه ال شك أن الدعوى دعوى مي
وحفظ  ،لكنه إذا تأه  لمعرفة النصوا أن يتجه للتفقه من الكتاب والسنة؛لمالب العلم الذي لم يتأه  

خالفا  لمن يقول: وال يجو   ،وعرف كيف يتعام  مع النصوا صار فرضه العم  بالنصوا ،النصوا
قال هذا الكالم بالحرف؛ ألن العم   ،وقول الصحابيولو خالفت الكتاب والسنة  الخروج عن المذاهب األربعة

ج  -بظواهر النصوا من أصول الكفر، هذا قي  في حاشية الصاوي على الجاللين عند تفسير قول هللا 
افي سور  الكهف:  -وعال وَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِهي َفاِعٌل َرِلَك َغد  هو  [( سور  الكهف88-85)] َّللاَّ { ِإالَّ َأن َيَشاء*  }َواَل َتر 

 ما أدري ويش عالقة هذا الكالم بهذه اآلية؟
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  الب:.......
 غير المتأه ؟
  الب:.......

أنا أتكلم عن غير المتأه ، ال يحم  الكالم على غير مأخذه، غير المتأه  مالب علم مبتدئ يخامب دور  
حكمهم ممن بلغ ما بلغ من السن وما تعلم علم على ومن في  ،علمية لمالب مبتدئين في المتوسط والثانوي 

كيف يوجه هذا  ؟ويش يبي يعم  من السنة؟ يبي يبدأ بأي كتاب قال له: استنبط من الكتاب والسنة!ي ،الجاد 
ميب إذا كان البخاري فيه أحاديث في أوله منسوخة بأحاديث  ،الذي يعم  من السنة؟ بأي كتاب يبدأ؟ بالبخاري 

مع كيف يعرف يتعام   ؟حديث في السنن، كيف يعم  مث  هذاة بأحاديث في مسلم، مقيد  في منسوخ في آخره،
باب األمر بقت   :في صحي  مسلم ،لو كان الناسخ بعده ما عرف يتعام  ؟النصوا حتى لو كان المقيد

الغد مباشر  أفرغ في رأسه رصاصة، من الغد، درس  االكالب، قرأ هذا الباب وأخذ المسدس وملع كلما شاف كلب  
باب نسخ األمر بقت  الكالب، ويش يسوي هذا، مث  هذا يتفقه من الكتاب والسنة؟ نعم إذا تأه  فرضه االجتهاد، 

إذا تأه  فال بد من  ،أبدا   ،أو يترك قال هللا وقال رسوله آلراء الرجال ،إذا تأه  ال يجو  له أن يقلد الرجال
نعم أفهام تعارض بما ثبت عن هللا وعن رسوله، ك أنها ال يمكن أن وآراء الرجال ال ش ،التفريق بين هذا وهذا

وبين  ،يستفاد منها، يعني فرق بين أن تعتمد رأي العالم -صلى هللا عليه وسلم-الرجال لكالم هللا وكالم رسوله 
هذا فيكون عمدتك النا، ما هو عمدتك رأي الرج ، لكن أنت قصرت عن فهم  ،أن تعتمد فهم العالم لهذا النا
 النا تستفيد من رأي العالم.

 ودع عنمممممممك آراء الرجمممممممان وقمممممممولهع
 فرممممممون رسممممممون   أزكممممممى وأشممممممرح     ج

 

 .-صلى هللا عليه وسلم-وال يمكن أن يقدم رأي أحد كائنا  من كان على قول الرسول 
 بمممممدينهع ممممممن قممممموع تلهممممموا وال تمممممك  

 

 فممممت  ن فممممي أهممممل الحممممدي  وترممممدح   
 

وفهم  ،يتالعبون باألوقات، ويتلهون بالقي  والقال عن معانا  النصوا ،مهذا شأن الذين يتالعبون باألحكا
ينقض أقوالهم  اوالعم  بالنصوا، ال يكون لهم رأس مال إال القي  والقال، فإذا أورد عليهم كالم   ،النصوا

بالدلي  عن أحد من أه  التحقيق معن فيه، فالن ما يفهم، وقي  لشخا يعني كبير في السن ودكتور في 
على حد  عمه أن الشيخ ما يعرف ؟ حفظ كم نا، و تخصصه قي  له: الشيخ ابن با  يقول كذا، قال: ويش

الذي يمعن  ا أوغ  هو، ما هو بمث  هذا هوكيف يتعام  مع النصوا؛ ألنه ما أوغ  في علم األصول مث  م
الجواب إال مث  هذا، ويش  في أه  الحديث؟ لماذا؟ ألنه أورد عليه من كالم الشيخ ما يدمغ قوله، فما له من

ما يمكن إال أن يقول  ،يقول؟ يقول: أنا أعرف من الشيخ بثبوت الحديث وعدمه؟ ما يمكن يقول هذا الكالم
  ؟يصادر، يصادر المعرفة يجعلها له، حفظ كم نا وبعدين

  مثال  لشخا من إذا قي ،النصوا هذه أجوبتهموتركوا  ،هؤالء الذين اشتغلوا بآراء الرجال وصار معولهم عليها
 ،كذا -عليه الصال  والسالم-كذا، بدلي  قول الرسول  -ج  وعال-بدلي  قول هللا  : الحكم كذامتعصبة المذاهب



 
 

 
 

 
01 

 01 (5) شرح املنظومة احلائية البن أبي داود

قال: لكنه خبر فيما تعم به البلوى، ولم يثبت نقله بمريق مل م، يعني ما نقله إال آحاد من الناس، أو قال:  ياد  
فع النصوا الصحيحة الصريحة بمث  هذا الكالم؟ بآراء الرجال؟ ال دعلى النا، أو قال: كذا وكذا، ه  ت  

يمكن، وهذه عاد  المفاليس إذا أورد عليهم شيء فتوى مبنية على الدلي  قال: هذا ما يعرف كيف يتعام  مع 
ديدنه وعمدته على  انصوا، افترض أن شخص   النصوا، لكن ما الفائد  من معرفة كيفية التعام  بدون 

، يعني لو صار مثال  ا ويش يستفيد؟ يستفيد شيئ ا؟ ما يستفيد شيئ الكن ما حفظ نصوص   ،عمره كله أصول الفقه
وال عرفه الناس، وك  من قال له: فالن  ،أمهر الناس في إصال  الساعات أو السيارات مثال ، وما فت  محال  

ويش سويت؟ فال بد أن يكون مع  ؟وبعدين ويش صار ؟صل  السيار  كذا قال: ما يفهم، وبعدين أنت اللي تفهم
معرفته في كيفية التعام  مع النصوا أن يكون عنده نصوا يتعام  بها، ولو كان من أعرف الناس وأبرع 

لكن ما عنده م رعة وال عنده مصنع، وال عنده  ،الناس في أمور التجار  أو أمور ال راعة أو أمور الصناعة
  ؟مح ، ويش الفائد 

ما ، نفعها مع وجود النصوا، أوجود النصواهي وسائ  لفهم النصوا إنما تنفع مع  فمث  هذه األمور التي
يخرج الحديث في رسالته من مصادر ال تمت ده شيء من النصوا، ما عنده شيء، يأتي شخا ما عن

ومث  هذا في الغالب  ..،حفظ حديثين أو ثالثة وصار ،يقول لك: إن فالن ما يعرف شيئ اثم  ،للحديث بصلة
إن سلم من الفتنة في آخر عمره، مث   -نسأل هللا السالمة والعافية-يقع في أه  الحديث مث  هذا يعاقب  الذي

أو بمصيبة، وشواهد األحوال كثير  من أول ال مان إلى يومنا هذا، كم إنسان تصدى  ،هذا يعاقب بنسيان ما تعلم
  هللا أعلم به. -ج  وعال-لألخيار فعوقب، وما يدخر له عند هللا 

إن لم يكونوا أه  "وهم المائفة المنصور  في قول ا مام أحمد  ،المقصود أن أه  الحديث هم الفرقة الناجية
إنما ليحملونه من إرث النبو ، فهم ورثة  ،فليكن لسان ا نسان لهجا  بالثناء عليهم ال لذواتهم ؟هم الحديث فمن

أن يتعدى ضرره، ولم يمتث  النص ، فمث  هذا يبين  األنبياء، وليصن ا نسان لسانه عن ك  أحد إال من يخشى
أو يغتروا به، مث  هذا ال مانع أن يسمى، إذا لم يكن  ،خمؤه المتعدي خوفا  على الناس من أن يلبس عليهم

أوال : أن يكون  ..وأن يكون أيضا   ،ال بد أن يكون الكالم بقدر الحاجة ،القصد التفكه في عرضه وبقدر الحاجة
ال يعدل إلى الحاجة، وأن يكون القصد بيان الحق، وأال يجدي النص  والمناقشة، إذا أجدى النص   الكالم بقدر

 ،بيانهو وأن يكون الهدف الحق  ،وأال ي يد على قدر الحاجة ،فيكون الكالم بإنصاف وعدل ا عالن، إذا لم يجد  
 والخوف على عموم المسلمين من ضرر هذا الشخا الذي يريد أن يضلهم.

 الممدهر يمما صمماح هممر  تممما اعترممدإرا 
 

 ................................... 
 

 ،هذه  ائد  (ما)شرط  (إذا)العقيد  الصحيحة السليمة، أو هذه المنظومة التي جاءت فيها هذه األمور العظيمة 
ن كنت على عقيد  غيرها فال تيأس إنما عليك أن تتوب إلى  ج  -هللا يعني إذا اعتقدت الدهر مول حياتك، وا 

سواء  كان في  ،ال سيما من له كالم ينتشر في الناس ،وتعتقد هذه العقيد ، وتبين لمث  هذه األمور ،-وعال
وْا َوَبيَّن واْ }ِإالَّ الَِّريَن َتاب  مث  هذا ال بد من البيان  ،أو في كتب ومؤلفات ،دروس أو في مناسبات  {وْا َوَأْصَلح 
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دم ما كان عليه من بام ، ويسعى في إصال  من تسبب في ضاللهم، فا نسان ال بد أن يه [( سور  البقر 461)]
وفي غيرها مما ال يحتمله مث  هذه المنظومة المختصر  مما يعتقده  ،إذا ما اعتقد الدهر ما في هذه المنظومة
 أه  السنة والجماعة المتبعون للنصوا.

................................... 
 

 وتصمممممت    تيمممممفأنمممممت علمممممى  يمممممر تب 
 ج

تنام على خير، تستيقظ على خير، تمسي على خير تصب  على خير، تبيت تنام على خير، وتصب  على خير، 
ما دمت معتقدا  لهذه العقيد  السليمة الصافية من المصدر من مصادرها األصلية؛ ألن العلم الحقيقي إنما مصدره 

  .أعلموهللا ، -عليه الصال  والسالم-كتاب هللا وسنة نبيه 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


